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Ιάσων Σκουζός
+ Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
09:00 - 09:30

Προσέλευση & Εγγραφές

09:30 - 10:00	Καλωσόρισμα: Γρηγόρης Λεωνίδης, Managing Partner, Palladian Conferences

Εισαγωγή στο συνέδριο: Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος

	Χαιρετισμός: Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
	Χαιρετισμός: Μιχάλης Μαΐλλης, Πρόεδρος - Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο
βασικος οmιλητης

10:00-10:10

Θεόδωρος Σκουζός, Διαχειριστής Εταίρος - Ιάσων Σκουζός και Συνεργάτες

ΕΝΟΤΗΤΑ I

ΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ
συντονιστής

10:10 - 11:10	Δημήτρης Τσαγκάρης, Οικονομολόγος ΜΑ - Λογιστής Α’, Διευθύνων Σύμβουλος FAO

ECONOMICS AE, Σύμβουλος έκδοσης Περιοδικού ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Μέλος επιστημονικής Ομάδας
TAXHEAVEN
οmιλητές

	Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Γεώργιος Ρούσσος, Accounting & Tax Manager - Diageo Hellas S.A.
Θεόδωρος Σκουζός, Διαχειριστής Εταίρος - Ιάσων Σκουζός και Συνεργάτες

	Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επι Φορολογικών Θεμάτων – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

Διάλογος με το κοινό
βασικοσ οmιλητης

11:10-11:20

Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια – Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

ΕΝΟΤΗΤΑ II

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
συντονιστής

11:20 - 12:20	Ιωάννης Σταυρόπουλος, Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Office
οmιλητές

Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια – Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

	Κωνσταντίνος Καραμάνης, Επίκουρος Καθηγητής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γεώργιος Μυλωνογιάννης, Senior Partner –Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates
(FDMA) Law Firm

Επαμεινώνδας Στυλόπουλος, Δικηγόρος, LL.M. ACIArb, Στυλοπουλος & Συνεργάτες, ΕλληνοΓερμανικο Επιμελητήριο- Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διάλογος με το κοινό
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12:20-12:40

Διάλειμμα Καφέ
βασικοσ οmιλητης

12:40-12:50

Χρήστος – Γιώργος Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

ΕΝΟΤΗΤΑ III	Η

ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

συντονιστής

12:50 - 13:50	Δημήτρης Τσαγκάρης, Οικονομολόγος ΜΑ - Λογιστής Α’, Διευθύνων Σύμβουλος FAO

ECONOMICS AE, Σύμβουλος έκδοσης Περιοδικού ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Μέλος επιστημονικής Ομάδας
TAXHEAVEN

οmιλητές
	Αναστασία Αγγελή, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων – DIAGEO HELLAS
Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Συμβουλευτικού Τμήματος – KPMG
Βασίλης Μασσέλος, Πρόεδρος - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος
Ελλάδος, Διευθύνων Σύμβουλος - Nota Masselos SA

Χρήστος – Γιώργος Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)

Διάλογος με το κοινό
13:50-15:00

Γεύμα
Τέλος Συνεδρίου

ΟΜΙΛΗΤΕΣ / ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Ο Κωνσταντίνος Κόλλιας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1976. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, με μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
και διδακτορικό δίπλωμα στο ίδιο αντικείμενο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει διατελέσει ειδικός γραμματέας αποκρατικοποιήσεων στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, γενικός
διευθυντής της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, αναπληρωτής διοικητής για
την Ελλάδα στην Παρευξείνια Τράπεζα Επενδύσεων και Ανάπτυξης, οικονομικός σύμβουλος στο Υπουργείο
Οικονομίας & Οικονομικών.
Εργάζεται ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος & σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης στην KLC Law Firm
και είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στις 18 Φεβρουαρίου 2014 εξελέγη Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Μιχάλης Μαΐλλης
Πρόεδρος - Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Ο Μιχάλης Ι. Μαΐλλης γεννήθηκε στην Αθήνα και πραγματοποίησε ανώτερες σπουδές στον κλάδο της Μεταλλουργίας Σιδήρου στο Πολυτεχνείο Clausthal – Zellerfeld στην Δυτ. Γερμανία.
Το 1973 ιδρύει την Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. μετατρέποντας μια μικρή ελληνική εταιρία σε έναν πολυεθνικό όμιλο
και μάλιστα σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό κλάδο.
Σήμερα ο όμιλος Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά της βιομηχανικής συσκευασίας, με
παραγωγικές μονάδες και εμπορικές εταιρίες σε 20 χώρες στην Ευρώπη και τη Β. Αμερική.
Από το 2007 ο Μ. Ι. Μαϊλλης είναι και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Επίσης, ο Μ. Ι. Μαϊλλης υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, την
περίοδο 2011 - 2013.

Θεόδωρος Σκουζός
Διαχειριστής Εταίρος - Ιάσων Σκουζός και Συνεργάτες
Ο Θεόδωρος Σκουζός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Πατησίων
(1993). Σπούδασε νομικά στην Αγγλία (University of Northumbria at Newcastle) και τη Γαλλία (Universite d’
Orleans), απ’ όπου έλαβε πτυχία νομικής (LL.B & Licence en Droit) και στην συνέχεια έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ολλανδία (University of Amsterdam - LL.M in European Union Business Law) με διπλωματική εργασία στο transfer pricing. Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 2002. Υπηρέτησε στα νομικά τμήματα της
Χαλυβουργικής Α.Ε. και Ι. & Σ. Σκλαβενίτης Α.Ε. Σήμερα είναι διαχειριστής εταίρος στην δικηγορική εταιρεία
Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες. Οι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν τους περισσότερους κλάδους του
φορολογικού δικαίου φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και του δίκαιου των εταιρειών σε συμβουλευτικό
επίπεδο και σε δικαστηριακή εκπροσώπηση. Συμμετέχει σε διάφορες διεθνείς νομικές και φορολογικές ενώσεις (IBA, IFA, ITSG, AITC) και λαμβάνει μέρος σε διεθνή συνέδρια όπου είναι συχνά ομιλητής.
Είναι επιστημονικός συνεργάτης του περιοδικού «Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Φορολογικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος. Εργασίες
του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά.
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Δημήτρης Τσαγκάρης
Οικονομολόγος ΜΑ - Λογιστής Α’, Διευθύνων Σύμβουλος FAO ECONOMICS AE,
Σύμβουλος έκδοσης Περιοδικού ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Μέλος επιστημονικής Ομάδας TAXHEAVEN
Ο Δημήτρης Τσαγκάρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι απόφοιτος του Α’ Προτύπου Γυμνασίου Αθηνών. Σπούδασε στην Ανωτάτη Εμπορική Σχολή (ΑΣΟΕΕ) από την οποία απέκτησε το πτυχίο του και εν συνεχεία MASTER OF ARTS με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική. Ταυτόχρονα παρακολούθησε τα
ειδικά σεμινάρια σε Επιχερηματική και Διοικητική Πολιτική του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών της ΑΣΟΕΕ.
Ασκεί το επάγγελμα του Οικονομολόγου - Λογιστή και Οικονομικού Συμβούλου από το 1990 ενώ έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος πολλών εταιρειών του Ιδιωτικού αλλά και του Δημόσιου
Τομέα. Μιλά απταίστως Αγγλικά και ικανοποιητικά Γερμανικά. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος του Σ.Ο.Ε. και της Ε.Α.Σ.Ε. Είναι σύμβουλος έκδοσης του Περιοδικού Λογιστής, μέλος της Επιστημονικής Ομάδας του Taxheaven, αρθρογραφεί τακτικά επί θεμάτων Οικονομικού, Λογιστικού και Φοροτεχνικού
περιεχομένου ενώ εμφανίζεται και σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές με την ίδια θεματολογία.
Το 2009 ίδρυσε την F.A.O. ECONOMICS AE εταιρεία Λογιστών, Φοροτεχνών και Συμβούλων την οποία και
διευθύνει μέχρι και σήμερα.

Αντώνης Μουζάκης
Λογιστής – Φοροτεχνικός, Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. & Μέλος της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.,
Φορολογικός Σύμβουλος της Ε.Σ.Ε.Ε. και του Ε.Ε.Π., Μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης
στο Υπ. Οικονομικών για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα, Μέλος της Ομάδας
Εργασίας στη Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, Μέλος της
Διαρκούς Επιτροπής για τα Ε.Λ.Π.
Ο Αντώνης Ι. Μουζάκης γεννήθηκε το 1966 στον Πειραιά, και έχει τόπο καταγωγής τις Σπέτσες, είναι έγγαμος και πατέρας 2 παιδιών. Είναι πτυχιούχος του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T. - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα
Λογιστικής, απόφοιτος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών. Είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’
Τάξης και ασκεί το επάγγελμα από το 1991 μέχρι σήμερα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα, διατηρώντας Λογιστικό – Φοροτεχνικό γραφείο ως ελεύθερος επαγγελματίας και συνεργάζεται
με διαφόρων νομικών μορφών Ελληνικές και Αλλοδαπές επιχειρήσεις. Παράλληλα συνεργάζεται ως εισηγητής
σε Φορολογικά Σεμινάρια, που διοργανώνουν ιδιωτικές εταιρείες εκπαίδευσης, Ενώσεις Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών της χώρας, και Επιμελητήρια. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), της Επιστημονικής Ομάδας της Ένωσης
Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.), Φορολογικός Σύμβουλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά (Ε.Σ.Π.), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Ε.Π.) και της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ήταν μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κατάργηση του Κ.Β.Σ.
Είναι Μέλος της Ομάδας Διαβούλευσης για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα, Μέλος της Ομάδας Εργασίας στη Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αρθρογραφεί για φορολογικά θέματα σε εφημερίδες και περιοδικά και έχει
συνεχή συμμετοχή σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.

Γεώργιος Ρούσσος
Accounting & Tax Manager - Diageo Hellas S.A.
George J. Roussos is Accounting and Tax Manager at Diageo Hellas S.A. He has worked as Head of Accounting
departments and Tax Manager in telecoms, banking and financial services sectors. His main areas of expertise
include the following: international taxation, tax planning, transfer pricing, controlling procedures and financial
reporting analysis. He holds an MBA degree from Hellenic American University and a bachelor degree in
Economics from University of Piraeus. He is member of Economic Chamber of Greece and A class certified
accountant. He has published a number of articles in economic news papers and sites and has participated as
speaker in conferences and seminars on tax related issues.

Κώστας Σφακάκης
Σύμβουλος Διοίκησης επι Φορολογικών Θεμάτων – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Ο κ. Κώστας Σφακάκης αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1974 με πτυχίο
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1975 στην Ελεγκτική Εταιρεία
PEAT MARWICK MITCHELL & CO. στο εξωτερικό και εν συνεχεία εργάσθηκε στην Ελλάδα σε υψηλόβαθμες
θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης στις Εταιρείες BRISTOL MAYERS INT’L CORPORATION και JOHNSON
& JOHNSON HELLAS AΒΕΕ. Από το 1983 ως το 2008 εργάσθηκε στην Εταιρεία COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ
στη θέση του Country CFO και αποτέλεσε Μέλος της Ομάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τις οποίες
πραγματοποίησε ο Όμιλος. Από τον Οκτώβριο του 2014 κατέχει τη θεση του Συμβούλου Διοίκησης επι Φορολογικών Θεμάτων στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ) από το 2006 έως το 2009. Έχει διατελέσει Πρόεδρος ή Μέλος
στα Διοικητικά Συμβούλια μεγάλων Ελληνικών Βιομηχανιών. Είναι Τακτικό Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής
του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Μέλος του Ελληνικού Παραρτήματος του International
Fiscal Association (IFA). Μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων 70Α,N2238/94. Mέλος του
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ειρήνη Γιαλούρη
Γενική Διευθύντρια – Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Η Ειρήνη Γιαλούρη, Γενική Διευθύντρια Τελωνείων, προΐσταται της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
από τις 20 Αυγούστου 2014. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έλαβε μεταπτυχιακό
δίπλωμα στη «Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική». Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών το έτος 1987, όπου υπηρετεί 28 χρόνια και
έχει εξελιχθεί σε όλες τις βαθμίδες της υπηρεσιακής ιεραρχίας. Έχει διατελέσει Προϊσταμένη Διεύθυνσης
στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων
του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και Υποδιευθύντρια στο ΣΤ’ Τελωνείο Πειραιά. Έχει εκπροσωπήσει την
Τελωνειακή Υπηρεσία σε πολυάριθμες συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και πρωτοβουλιών σε διεθνές, περιφερειακό και διμερές επίπεδο. Έχει συμμετάσχει ως εθνικός εμπειρογνώμονας σε
κοινοτικά προγράμματα παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και
την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου “acquis communautaire” ενόψει ένταξής τους στην Ε.Ε.. Παράλληλα υπήρξε εισηγήτρια σε συνέδρια και ημερίδες επιμελητηρίων και επαγγελματικών φορέων. Επίσης, έχει
συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των τελωνειακών
υπαλλήλων. Τέλος, με την ιδιότητά της ως Γενική Διευθύντρια Τελωνείων έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για
την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Τελωνειακής Υπηρεσίας με σειρά ενημερωτικών ημερίδων προς τους
οικονομικούς φορείς.

Ιωάννης Σταυρόπουλος
Managing Partner, Stavropoulos & Partners Law Office
Δικηγόρος Αθηνών από το 1986. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το
1997. Διαχειριστής Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Σπούδασε στη
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1983), και στο Πανεπιστήμιο του Kent, U.K. (LL.M., 1985). Ως φορολογικός σύμβουλος και δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα φορολογικού δικαίου, έχει
ασχοληθεί με σημαντικό αριθμό υποθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των συμβάσεων αποφυγής διπλής
φορολογίας, ενδο-ομιλικές συναλλαγές, και την Κοινοτική νομοθεσία για την άμεση φορολογία και τον
Φ.Π.Α. Κατά τα έτη 2012-2013 συμμετείχε ενεργά ως εμπειρογνώμων στην επιτροπή αναμόρφωσης του
φορολογικού συστήματος υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών. Ως νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, έχει λάβει μέρος σε σημαντικές υποθέσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, εγχώριες και διεθνείς
συναλλαγές μεταβιβάσεων μετοχών και στοιχείων ενεργητικού και υποθέσεων δικαίου ανταγωνισμού. Έχει
δημοσιεύσει άρθρα για διάφορα θέματα φορολογικού δικαίου και έχει μετάσχει ως ομιλητής σε πλήθος
συνεδρίων. Συμμετέχει στη φορολογική επιτροπή του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και σε αντίστοιχες
επιτροπές άλλων Συνδέσμων και Επιμελητηρίων και είναι συνεργάτης του International Bureau of Fiscal
Documentation (IBFD) και ανταποκριτής στην Ελλάδα του επιστημονικού περιοδικού European Taxation.
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Κωνσταντίνος Καραμάνης
Επίκουρος Καθηγητής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι εκλεγμένος Καθηγητής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(από το 1999), ενώ κατά την περίοδο 1996-1999 εργάστηκε ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.
Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1979-1983), έλαβε Master στην
Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Λάνκαστερ (1991-1992) και Ph.D. στην Λογιστική από το Εδιμβούργο (1993-1996). Ήταν πρόεδρος της ομάδας εργασία που συνέταξε το νόμο 4308/20 (Οδηγία 34/2013/ΕΕ)
και είναι μέλος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων. Έχει αναλάβει έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα σε θέματα
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ανάλυσης καθώς και στο Υπουργείο Οικονομικών σε θέματα λογιστικής και ελέγχου των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Έχει συμμετάσχει, κατόπιν προσκλήσεως, σαν
ομιλητής σε ημερίδες, δημόσιες συζητήσεις και λοιπές εκδηλώσεις επαγγελματικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος. Πριν ξεκινήσει την ακαδημαϊκή του καριέρα, εργάστηκε ως ορκωτός ελεγκτής (1988-1993).
Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε ορισμένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και το έργο
του έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης βάσει του συστήματος των ετεροαναφορών. Είναι εκλεγμένο μέλος του
πρώτου Συμβουλίου Ιδρύματος του ΟΠΑ (2012-2016).

Γεώργιος Μυλωνογιάννης
Senior Partner –Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA) Law Firm
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.
Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (Δικηγόρος από το 1992).
Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (1989-1990).
Σύμβουλος Επενδύσεων του Πρωθυπουργού (1990-1993).
Σπουδές: Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών), Νομική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο Νομικής).
Εξειδίκευση: Χρηματοοικονομικό δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις.
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Επαμεινώνδας Στυλόπουλος
Δικηγόρος, LL.M. ACIArb, Στυλοπουλος & Συνεργάτες, Ελληνο-Γερμανικο ΕπιμελητήριοΕπιτροπή Νομικών Θεμάτων
Ο Επαμεινώνδας Στυλόπουλος ολοκλήρωσε τις κύριες σπουδές του στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
του King’s College London (LL.M.) με εξειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα,
παρακολούθησε το Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελεχών στο Φορολογικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2008 και διαχειριστής του γραφείου Στυλόπουλος & Συνεργάτες. Σήμερα επικεντρώνεται σε υποθέσεις Εταιρικού, Φορολογικού και Ηλεκτρονικού
Δικαίου. Αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό και επιστημονικό Τύπο. Έχει υπάρξει
και διατελεί μέχρι σήμερα μέλος σε διάφορες επιτροπές και διοικητικά συμβούλια εταιρειών, ενώ έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και διεθνή forum. Είναι μέλος της επιτροπής Νομικών Θεμάτων του ΕλληνοΓερμανικού
επιμελητηρίου. Παράλληλα, είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Διαπιστευμένων Διαιτητών (CIArb) του Λονδίνου
και συμπεριλαμβάνεται στους προτεινόμενους δικηγόρους για την Ελλάδα του διεθνούς οδηγού Global Law
Experts αναφορικά με το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο.

Χρήστος – Γιώργος Σκέρτσος
Γενικός Διευθυντής - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
Ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών από τον
Ιούνιο του 2014. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης του Δημόσιου Τομέα κατά την πενταετία 2009-2014,
με πιο πρόσφατη αυτή του Διευθυντή του Γραφείου Υπουργού Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα (Ιούλιος
2012 - Ιούνιος 2014). Ο κ. Σκέρτσος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Arts) στον τομέα
του Political Management and Lobbying από το Πανεπιστήμιο George Washington των ΗΠΑ και πτυχιούχος
της Σχολής Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995 -1999). Μιλάει
Αγγλικά και Γαλλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Αναστασία Αγγελή
Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων – DIAGEO HELLAS
H Αναστασία Αγγελή, είναι Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων της Diageo Hellas από το 2002. Ως μέρος της
αποστολής της είναι υπεύθυνη για τα ζητήματα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος των αλκοολούχων ποτών,
για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των εταιρικών σχέσεων με κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους, την
εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία καθώς και συνολικότερα για την καλή φήμη της DIAGEO στην Ελλάδα.
Τέλος, έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων Υπεύθυνης Κατανάλωσης
των αλκοολούχων ποτών, πεδίο στο οποίο η Diageo έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη χώρα μας την
τελευταία δεκαετία. Η καριέρα της συνδέεται με βραβεία και αναγνώριση υψηλού κύρους για την DIAGEO,
όπως είναι η 3η θέση ως FORTUNE’S MOST ADMIRED COMPANY ανάμεσα σε όλους τους κλάδους, η
αναγνώριση στη ζώνη PLATINUM του CORPORATE RESPONSIBILITY INDEX, 2 φορές GOLD CORPORATE
AFFAIRS EXCELLENCE AWARD κ.α. Η Αναστασία Αγγελή σπούδασε Business Administration στο Henley
Management College, ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές σε Professional Communications στο Sheffield
Hallam University. Mιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Βαγγέλης Αποστολάκης
Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Συμβουλευτικού Τμήματος – KPMG
Ο κ. Αποστολάκης είναι απόφοιτος του Tμήματος Eπιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής του Μητροπολιτικού Πανεπιστημίου του Leeds και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) σε Διοίκηση Επιχειρήσεων
από το Πανεπιστήμιο του Southampton του Hνωμένου Bασιλείου. Με 30 χρόνια εμπειρίας στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό στις εταιρείες British Telecom, Ernst & Young, ICAP και KPMG, έχει ασχοληθεί με έργα
συμβούλου σε πλείστες εταιρείες στους τομείς της διαμόρφωσης στρατηγικής, σχεδιασμό συστημάτων για
τη βελτίωση λειτουργίας και αποδοτικότητας επιχειρήσεων κλπ. Βρίσκεται στην KPMG από το 1995 αρχικά με κύρια ευθύνη του τομέα της διοίκησης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και της Επιλογής και
Αξιολόγησης Στελεχών. Τον Ιούλιο του 1998 προήχθη σε Γενικό Διευθυντή και τον Ιούλιο του 2007 ανέλαβε
επικεφαλής όλου του Συμβουλευτικού κλάδου της KPMG, έχοντας επιπλέον στην ευθύνη του τη Διοίκηση
Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και την εκπροσώπηση της εταιρείας στη Διεθνή ομάδα διαμόρφωσης
εμπορικής στρατηγικής και χειρισμού μεγάλων πελατών. Το 2012 ανέλαβε επιπλέον και χρέη Αντιπροέδρου
της KPMG. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου καθώς
και σε διάφορα επαγγελματικά ινστιτούτα.
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Βασίλης Μασσέλος
Πρόεδρος - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος,
Διευθύνων Σύμβουλος - Nota Masselos SA
Γεννήθηκε το 1968 στην Αθήνα. Εισήχθη στην ΑΣΟΕΕ και αποφοίτησε από το ΟΠΑ με πτυχίο Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το 18μηνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα EU-Executive Training Program
in Japan (www.etp.org ). Από το 1985, οπότε άρχισε της σπουδές του, εργάζεται στην οικογενειακή βιοτεχνία (www.nota.gr ) τη διοικητική ευθύνη της οποίας έχει από το 2003. Έχει εργασθεί ως ασκούμενος στην
Ουγγαρία, στην Ιαπωνία και στον Καναδά και ομιλεί, πέραν της Ελληνικής, Αγγλικά, Γαλλικά και Ιαπωνικά
και πολύ λιγότερα Ιταλικά & Γερμανικά. Υπήρξε μέλος του EDITEX Europe και του eEurope Advisory Group.
Από το 1999 έως το 2011 δίδασκε e-logistics στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιά. Είναι
Πρόεδρος του Συνδέσμου Πλεκτικής Ένδυσης (ΣΕΠΕΕ) και μέλος του ΔΣ της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. Διετέλεσε Πρόεδρος (2005-10) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ένδυσης (www.iafnet.com), μέλος του ΔΣ του της Euratex &
της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων καθώς και ΓΓ του ΕΙΠ της ΕΕΔΕ. Αρθρογραφεί για θέματα
γαστρονομίας στα περιοδικά της «Καθημερινής» και είναι μέλος των Chaine des Rôtisseurs & Confrérie des
Chevaliers du Tastevin. Συλλέγει παλαιούς χάρτες της Κρήτης, λατρεύει τη συμφωνική μουσική και την όπερα
ενώ έχει πάθος για το κρασί & τη γαστρονομία.

bronze sponsor

Με μια πορεία 85 ετών, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, θυγατρική από το
2003 της Philip Morris International (PMI), παγκόσμιου ηγέτη
στα προϊόντα καπνού, με επενδύσεις άνω των 650 εκατ. ευρώ
στην Ελλάδα, διατηρεί και σήμερα την ελληνικότητα μιας ιστορικής εταιρείας. Πιστεύουμε ακράδαντα οτι η επιτυχία μας οφείλεται στους ταλαντούχους ανθρώπους, τα ισχυρά σήματα και
το σύγχρονο εργοστάσιο μας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε
αυτά, παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία και να στηρίζουμε
την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το 2013 συνήψαμε τριετή
Συμφωνία με την κυβέρνηση για την αγορά ελληνικών ανατολικών καπνών, διασφαλίζονταςμεγαλύτερη οικονομική προβλεψιμότητα για τους καπνοκαλλιεργητές και ενίσχυση της αγροτικής
οικονομίας μέσω εξαγωγών. Την ίδια χρονιά μετατρέψαμε τις
αποθήκες μας στο Αγρίνιο σε logistics hub ανατολικών καπνών
της PMI για όλη την Ευρώπη. Το 2014 προχωρήσαμε σε επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 7 νέων γραμμών
παραγωγής και μίας υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας

καπνού προκειμένου να αυξήσουμε την παραγωγή και να δώσουμε εξαγωγικό προσανατολισμό στο εργοστάσιο μας.
Πέρα από τις επενδύσεις και την παραγωγική δραστηριότητα,
η εταιρεία συνεισφέρει ετησίως περίπου 1,1 δις ευρώ σε φόρους, περίπου το 2,5% των εσόδων του προϋπολογισμού, και
ως ενεργός εταιρικός πολίτης, υλοποιεί ένα δυναμικό κοινωνικό
πρόγραμμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Επιπλέον, έχουμε αναλάβει από το 2012 την πρωτοβουλία «ΟΧΙ
ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΤΣΙΓΑΡΑ» και «ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΥΜΑ
ΚΑΠΝΟ», για την ενημέρωση των πολιτών και την υποστήριξη
της Πολιτείας και των Διωκτικών Αρχών για την καταπολέμηση
του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων που αποτελεί
ένα τεράστιο πρόβλημα με επιπτώσεις στη κοινωνία και το κράτος. Η πρωτοβουλία αυτή συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση
και συστράτευση από το 2014.
Με μία επιτυχημένη πορεία 85 ετών βαδίζουμε στο μέλλον με
γερά θεμέλια, ξεκάθαρους στόχους και αποφασιστικότητα.
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contributor

H DIAGEO είναι κορυφαία εταιρεία premium αλκοολούχων
ποτών στον κόσμο και την Ελλάδα. Το όνομα Diageo προέρχεται από την συνένωση δύο λέξεων: από τη Λατινική λέξη Dia
που σημαίνει ημέρα και την λέξη Geo που προέρχεται από την
Ελληνική γαία. Το όνομα μας αντικατοπτρίζει το όραμα της
εταιρίας να «Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε ημέρα, σε όλη τη γη».
Στην Ελλάδα, η Diageo διακινεί μία μοναδική σειρά προϊόντων, που κατέχουν κορυφαία θέση στην εκάστοτε κατηγορία
και σε κάθε περίσταση κατανάλωσης.
Σε αυτά περιλαμβάνονται κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα brands διεθνώς, όπως τα: Johnnie Walker, Haig, Dimple,
Cardhu, J&B, και τα Classic Malts στην κατηγορία του ουίσκι, οι

μάρκες Smirnoff, Cîroc και Ketel One στην κατηγορία vodka,
τα gins Gordon’s και Tanqueray, τα ρούμια Captain Morgan και
Pampero, τα liqueurs Baileys και Grand Marnier, και η σαμπάνια Veuve Cliquot.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη Diageo, τους ανθρώπους της, τα brands της και τις ενέργειές της επισκεφθείτε
το www.diageo.com. Για τη διεθνή πρωτοβουλία της Diageo η
οποία προάγει την υπεύθυνη κατανάλωση μέσω καλών πρακτικών, ενημέρωσης και δράσεων σε όλο τον κόσμο, επισκεφθείτε το www.DRINKiQ.com.
Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε μέρα, σ’ όλη τη γη.

supporters

Ιάσων Σκουζός
+ Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε το 1971 από τον Ιάσονα Γ. Σκουζό, ο οποίος, μετά από μια μακρά θητεία στο
Υπουργείο Οικονομικών ήδη από το 1955, δραστηριοποιήθηκε εξειδικευμένα στον τομέα του φορολογικού δικαίου.
Από το 2002 με την έλευση της δεύτερης γενιάς, του Θεόδωρου Ι. Σκουζού, επενδύσαμε σε νέους συνεργάτες και το
γραφείο έπαψε να είναι αμιγώς οικογενειακό. Από το έτος
2007 λειτουργεί με τη μορφή δικηγορικής εταιρείας.
Σταδιακά, η ανάγκη για πολύπλευρη κάλυψη των νομικών
αναγκών των πελατών μας, οδήγησε στην επέκτασή μας και
σε άλλους τομείς δικαίου, όπως, ιδίως, το εμπορικό, το αστικό και το εργατικό δίκαιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, πέραν του
φορολογικού δικαίου, το οποίο παραμένει η αιχμή του δόρατος της νομικής μας πρακτικής, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες σε πολλούς κλάδους δικαίου, με

έμφαση στο εμπορικό, το αστικό, και το εργατικό δίκαιο.
Η πελατεία μας απαρτίζεται τόσο από φυσικά πρόσωπα και
ατομικές επιχειρήσεις, όσο και από μικρές και μεγάλες ελληνικές, αλλοδαπές και πολυεθνικές εταιρείες. Οι κυριότεροι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιούνται οι πελάτες
μας, και στους οποίους έχουμε αποκτήσει την αντίστοιχη
εμπειρία είναι η υγεία, τα logistics, οι τηλεπικοινωνίες, τα
τρόφιμα και ποτά, η βιομηχανία, οι αμυντικές προμήθειες
και ο τουρισμός.
Παρακολουθούμε στενά όχι μόνο τις εξελίξεις στην ελληνική
νομοθεσία αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς δικαίου στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, μέσω της σχετικής
βιβλιογραφίας και της συμμετοχής μας σε διεθνή συνέδρια.
Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση των πρακτικών και
συνθηκών άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος

H Lancia Jeep Hellas A.E., εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, είναι ο επίσημος εισαγωγέας των μοντέλων της Lancia και
της Jeep στην ελληνική αγορά.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας και του Ομίλου είναι η διαρκής και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών πώλησης και τεχνικής
εξυπηρέτησης υψηλών προδιαγραφών, μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου διανομέων. Στις εκθέσεις της Lancia Jeep Hellas
υπάρχουν οι νέες εκδόσεις όλων των μοντέλων Lancia & Jeep,
ενώ τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία επανδρώνονται με εκπαιδευμένο προσωπικό και εξοπλίζονται με σύγχρονα εργαλεία διάγνωσης και πλούσια γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Πα-

ράλληλα, το δίκτυο της εταιρείας προσφέρει στους πελάτες της
αυτοκίνητα test drive καθώς και αυτοκίνητα αντικατάστασης για
τους πελάτες του συνεργείου.
H Jeep πρόσφατα παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία στην ελληνική αγορά, το νέο Jeep Renegade, το οποίο σηματοδοτεί την
πρώτη εμφάνιση της μάρκας στην κατηγορία των μικρών SUV,
καθώς και το νέο Jeep Cherokee, ένα εντελώς νέο SUV με
μοναδικά πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς. Την γκάμα της
Jeep συμπληρώνουν το θρυλικό για τις εκτός δρόμου ικανότητές του, Jeep Wrangler καθώς και το Grand Cherokee, το οποίο
επαναπροσδιορίζει την κατηγορία των premium SUV.
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